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THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG 
 

   Để đáp ứng nhu cầu phát triển, Công ty cổ phần Bình Điền - Lâm Đồng cần tuyển 

dụng như sau: 

VỊ TRÍ: KỸ SƯ CƠ KHÍ: 02 người 

 1. Yêu cầu:  

 - Nam, độ tuổi dưới 35 tuổi, Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành KỸ THUẬT CƠ 

KHÍ, thành thạo các phần mềm chuyên ngành. 

 - Có sức khỏe tốt, có khả năng làm việc độc lập hoặc theo nhóm. 

 - Ưu tiên các ứng viên có kinh nghiệm làm việc tại vị trí đang tuyển dụng hoặc có 

hộ khẩu thường trú tại Lâm Đồng. 

 2. Mô tả công việc: 

- Theo dõi, giám sát công tác lắp đặt, bảo trì, bảo dưỡng, sửa chữa thường xuyên 

máy móc, thiết bị sản xuất phân bón. 

- Một số nhiệm vụ khác theo sự phân công của Ban Tổng Giám đốc Công ty. 

 3. Quyền lợi được hưởng: 

 - Thu nhập bình quân từ 10 - 15 triệu đồng/tháng. 

 - Được tham gia đầy đủ bảo hiểm theo quy định pháp luật. 

 - Được hưởng các khoản chế độ phúc lợi khác của Công ty theo quy định như 

thưởng đột xuất, thưởng trong các kỳ, du lịch nghỉ mát hàng năm... 

 4. Thời hạn và hình thức nhận hồ sơ: 

 - Thời hạn nhận hồ sơ: Từ ngày 15/3/2022 đến hết ngày 31/3/2022. 

 - Hình thức nhận hồ sơ: 

 + Nộp trực tiếp hoặc gửi bưu điện về trụ sở của Công ty. 

 + Gửi qua địa chỉ mail: quangdan.tqd@gmail.com 

 - Chi tiết vui lòng liên hệ Mr Đàn: 0918.243.050 

TỔNG GIÁM ĐỐC 
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